
ROMÂNIA 
JUDEȚUL TIMIȘ 
COMUNA PIȘCHIA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR.34  
Din 07.08.2018 

privind instituirea taxei speciale de salubrizare 
 

Consiliul Local al Comunei Pișchia, județul Timiș; 
 Având în vedere: 

- Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului "Sistem 
integrat de management al deșeurilor în județul Timiș" semnat de membrii Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș; 

- Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Deșeuri Timiș; 
- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Deșeuri Timiș  

nr.5/15.11.2017 prin care s-a aprobat Contractul de Delegare prin concesiune a gestiunii 
activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Zona 1 Timișoara, 
județul Timiş, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor 
în Județul Timiş” și, implicit, tariful de colectare a deșeurilor în Zona 1; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pișchia nr.61/10.11.2017 prin care  
s-a aprobat încheierea Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii activității de 
colectare și transport al deșeurilor municipale în Zona 1 Timișoara, județul Timiş, din 
cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş” 
și implicit, tariful de colectare a deșeurilor în Zona 1; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pișchia nr.71/28.12.2017 privind   
modificarea și completarea Hotărârii nr.33/30.05.2017 privind impozitele și taxele 
locale, precum și taxele speciale pentru anul 2018; 

- Adresa nr.511772/13.11.2017 a Autorității Naționale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind cuantumul și regimul tarifelor și 
taxelor speciale ofertate/aprobate se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către 
autoritățile administrației publice locale; 

- Adresa nr.796/04.04.2018 a Autorității Naționale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilități Publice prin care se face cunoscut faptul că nivelul 
tarifelor și taxelor se stabilesc astfel încât să acopere costul efectiv al prestării 
serviciului de salubrizare; 

- Adresele nr.498/22.02.2018, nr.1076/18.05.2018 și nr.1572/21.06.2018 
transmise de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș  prin care se face 
cunoscută necesitatea adoptării hotărârii de către consiliul local privind taxa specială de 
salubrizare; 

- Referatul nr.3204/02.08.2018 al d-lui Sas Ioan, primarul comunei Pișchia; 
- Raportul de specialitate nr.3207/02.08.2018 întocmit de dl.Guran Nicolae-

Lucian, consilier juridic în cadrul aparatului permanent al Consiliului Local Pișchia; 
- Avizele favorabile acordate de Comisia pentru programe de dezvoltare 

economico-socială,  buget-finanţe, agricultură, Comisia pentru învăţământ, sănătate, 
cultură, protecţie socială, activităţi sportive, Comisia pentru administrarea domeniului 
public şi privat al comunei, urbanism, gospodarire comunală şi amenajare teritorială și 
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice 
şi a drepturilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile: 
- Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi  

completările ulterioare, 
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- art.26 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu  
modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului A.N.R.S.C. nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului–cadru al  
serviciului de salubrizare a localităților, 

- art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi  
completările ulterioare; 

- Ordinului A.N.R.S.C.nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de  
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 
salubrizare a localităţilor; 

- Legii nr.211/2011, republicată, privind regimul deșeurilor; 
În temeiul dispozițiilor art.36 alin.4 lit.c, art.36 alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.1 lit.c și 

ale art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E: 

 
 Art.1 Se aprobă instituirea taxei speciale de salubrizare în sarcina persoanelor care 
beneficiază de serviciile de colectare și transport al deșeurilor municipale pe raza Comunei 
Pișchia prestate de operatorul Retim Ecologic Service S.A. 
 Art.2 Obligația de a plăti taxa specială de salubrizare revine fiecărei persoane fizice 
și fiecărei persoane juridice care nu a încheiat contractul pentru colectarea și transportul 
deșeurilor municipale cu operatorul Retim Ecologic Service SA.- delegat în cadrul 
Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport al 
deșeurilor municipale în Zona 1, județul Timiș, sau al căror contract a fost reziliat ca 
urmare a neplăţii serviciului de salubrizare. Pentru utilizatorii, persoane fizice şi persoane 
juridice, care au încheiat contracte cu operatorul Retim Ecologic Service SA. mai târziu, 
obligaţia plăţii taxei de salubrizare încetează începând cu data de 1 a lunii următoare celei în 
care utilizatorul a încheiat contract cu operatorul. 
 Art.3 Având în vedere prevederile Actului Adițional nr.1/25.01.2018 la contractul de 
delegare nr.2303/08.12.2017: 
  3.1. Pentru perioada cuprinsă între data de începere a contractului și data de 1 
ianuarie 2019 taxa specială de salubrizare este de: 

a) Pentru persoane fizice 2,26 lei+TVA/persoană/lună,  
b) Pentru operatori (agenți) economici și instituții publice 249,91 lei/tonă+TVA. 

  3.2 Pentru perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019 taxa specială de 
salubrizare este de: 

a) Pentru persoane fizice 2,64 lei+TVA/persoană/lună, 
b) Pentru operatori(agenți) economici și instituții publice 282,57 lei/tonă+TVA. 

3.3 Se instituie taxa lunară de penalizare de 50% din tariful prevăzut la art.3  
alin.3.1 și 3.2 pentru acoperirea serviciilor conexe punerii în aplicare a prezentei hotărâri, în 
vederea recuperării taxei speciale de salubrizare. 
 Art.4 Decontarea tarifului de salubrizare către operator din taxa specială se face pe 
baza facturii emise de operator, termenul de plată fiind de 30 zile de la data primirii facturii 
de către UAT. 
 Art.5 Având în vedere prevederile Actului Adițional nr.1/25.01.2018 la contractul de 
delegare nr.2303/08.12.2017:  
 5.1 Pentru perioada cuprinsă între data de începere a contractului și data de 1 ianuarie 
2019 se aprobă tariful de 249,91 lei/tonă+TVA,  pentru activităţile de colectare ocazională 
(colectarea deşeurilor de la festivaluri, concerte, tîrguri, campinguri şi alte situaţii sau locaţii 
similare) şi servicii suplimentare de ridicare a deşeurilor de pe domeniul public de către 
operator (deşeuri depozitate-abandonate în locuri nepermise), acestea urmând a fi achitate 
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din bugetul local, în vederea facturării urmând a se lua în considerare, în funcție de fracția 
colectată (deșeuri reziduale sau deșeuri reciclabile), compoziția și densitățile de deșeuri 
prezentate în caietul de sarcini. 
 5.2 Pentru perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019 se aprobă/menține tariful 
menționat în Contractul nr.2303/08.12.2017, cuprins în Oferta Delegatului, potrivit 
Raportului procedurii nr.1394/31.07.2017, respectiv de 282,57 lei/tonă+TVA, pentru 
activităţile de colectare ocazională (colectarea deşeurilor de la festivaluri, concerte, tîrguri, 
campinguri şi alte situaţii sau locaţii similare) şi servicii suplimentare de ridicare a 
deşeurilor de pe domeniul public de către operator (deşeuri depozitate-abandonate în locuri 
nepermise), acestea urmând a fi achitate din bugetul local în vederea facturării urmând a se 
lua în considerare, în funcție de fracția colectată (deșeuri reziduale sau deșeuri reciclabile), 
compoziția și densitățile de deșeuri prezentate în caietul de sarcini. 

Art.6 Începând cu data adoptării prezentei, se modifică prevederile pct.1 din anexa 
nr.2.B7 a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pișchia nr.71/28.12.2017 privind  
modificarea și completarea Hotărârii nr.33/30.05.2017 privind impozitele și taxele locale, 
precum și taxele speciale pentru anul 2018, conform dispozițiilor art.3 din prezenta hotărâre. 
 Art.7 Compartimentul contabilitate, impozite și taxe și achiziții publice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 Art.8(1) Hotărârea are caracter normativ şi intră în vigoare la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 
         (2) Această hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ în 
conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Art.9 Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Pișchia, în 
şedinţă extarordinară, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu un număr de 10 voturi 
“pentru” din numărul de 10 consilieri  prezenți la ședință. 
 Art.10 Prezenta hotărâre s-a redactat în 7 exemplare. 
       10.1. Prezenta hotărâre se comunică: 

            - Instituției Prefectului-judeţul Timiş; 
        - Primarului Comunei Pișchia; 
        - Compartimentului contabilitate, impozite și taxe și achiziții publice; 

      - Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş; 
      - Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități  

Publice. 
     10.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la avizier și  

publicare pe site-ul propriu. 
 
 
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR,     
                              Miuțel Marius                                        Nicola Otilia-Adriana   
 
 
 
 
 
Total consilieri, din care: 13 
- prezenţi 10 
- absenţi 3 
Voturi “pentru” 10 
Voturi “împotrivă/abțineri” 0 
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